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 ח' אדר א, תשפ"ב
 2022פברואר,  9

 
 נוהל תאום הנפת מטענים באמצעות מנוף/ עגורן נייד בחצרים של האוניברסיטה העברית

 

 המטרה : 
על הסיכונים בהנפת מטענים  , מנהלי יחידות , מבצע בניה ומנהלי עבודהלידע את מנהלי הפרויקטים, מנהלי הקמפוסים

 לפעילות זו באוניברסיטה העברית.  בטוחהלקבוע כללים להתנהלות , באמצעות מנוף/ עגורן נייד
 

רכב  כלישל תנועה ישנה הולכי רגל בשבילים, במדשאות , בין בניינים  וכן  מצוייםאוניברסיטה ב הקמפוסיםשל במרחב 
קחת בחשבון את הסיכון בעבודה צעות מנוף במרחב הכלל קמפוסי יש להנפת מטענים באמבכבישים פנימיים לכן בעת 

 קבוע כללים להתנהלות מתאימה.  זו ול
 

 סיכונים עיקריים:
 התהפכות המנוף/ העגורן נייד  

  נפילת מטען מהגובה 

  שבירת הזרוע של העגורן ונפילת מטען והזרוע מהגובה 
 

 ניידהנחיות לתאום הנפת מטענים באמצעות מנוף/ עגורן 
  הפעלת עגורן להנפת מטענים. התאום בקמפוס מנהל פרויקט / מנהלי יחידות אחראים לתאם עם ממונה הבטיחות

 יכלול: סוג המטען , הערכת משקל, היכן תתבצע ההנפה.

  עם מחלקת הביטחון בקמפוס.את הנפת המטען גם  יתאם מנהל פרויקט/מנהל היחידה 

  ממונה הבטיחות.יקבע אזור העבודה של המנוף בתאום עם 

  יש לוודא כי לא ימצא אדם מתחת לעגורן, בתחום צידודו )לאזור הסכנה אזור העבודה יגודר ויתוחם למניעת כניסת
 (.ולאורך כל מסלול תנועתו

  .מנהל פרויקט/מנהל היחידה ישלח הודעה לכל באי הבניין על הנפת המטען ואזור העבודה של המנוף 

 לח הודעה לעובדים על פינוי הבניין עד לסיום ההנפה.  במקרה של הנפת מטען חורג  תש 

  .ממונה הבטיחות ידריך הדרכת אוריינטציה את מפעיל המנוף וצוותו בנוגע לכל הסיכונים באזור מסלול ההנפה 

 חודשים( ולאביזרי  14 -לפני תחילת העבודה ממונה הבטיחות יוודא קיומו של תסקיר בדיקה תקף לעגורן ) אחת ל
 חודשים לפחות( , תוך שימת לב לרישום העומסים שהתיר הבודק. 6 -ת להרמה )אח

 .יש לשאוף במידת האפשר לבצע פעולות הנפה בימים בהם התנועה בקמפוס דלה כמו בימי שישי 
 

 באוניברסיטה מגודר הנפת מטענים באתר בניה 
 בלבד האתרם באתר בניה מגודר, מנהל העבודה אחראי לעבודת העגורן בתחו. 

 מגודראתר בניה שחורגות מגבולות  מטען תהנפ  
 יש לתאם את ההנפה  כאשר יש חריגה מגבולות אתר בניהבמקרה שיש צורך להניף מטען , 

 בהתאם לנוהל זה.  ןובמקרה הצורך עם יחידת הביטחו ממונה הבטיחות בקמפוס עם
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 העבריתמפעיל עגורן נייד בחצרים של האוניברסיטה  -לקבלן בטיחות הנחיות נספח 

 
 הפעלת העגורן 

הפעלת העגורן תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות תוך שימת דגש  לשמירה על יציבות העגורן ואבטחת המטען 
 ומניעת גישה של אדם לאזור הסכנה.   

 .הפעלת המנוף תתבצע רק ע"י עגורנאי מוסמך בעל תעודה תקפה לאותו סוג מנוף 

 .חובה לוודא יציבות העגורן 

  .העומס המותר לנשיאה לא יעלה על עומס עבודה בטוח לו מיועד המנוף ואביזרי ההרמה 

 .שימוש באביזרי הרמה תקניים בלבד עם סימון עומס עבודה בטוח 

 של המנוף.  האונקלכאשר לא ניתן לראות את המטען או  מוסמךעזר באתת יחובה לה 

  שמירה על מרחק בטיחות מקווי חשמל  . 

  .אין לגרור או למשוך מטענים עם העגורן 

 : גידור אזור העבודה אין כניסה לאזור הסכנה
  לאזור הסכנה.  העבודה למניעת גישת אדם ולתחום את אזוריש לגדר 

  .במקרה של עבודה לפרק זמן קצר ניתן להיעזר בעובדים שימנעו גישת עוברי אורח לאזור הסכנה 

  לעגורן, בתחום צידודו ולאורך כל מסלול תנועתו. אין לעמוד מתחת לזרוע לא ימצא אדם מתחת יש לוודא כי
  ההרמה או למטען.

 

 השגחה על העגורן ואיסור עבודה במזג אוויר סוער 
 ואין להשאיר עגורן ללא השגחה אין להשאיר מטען תלוי ללא השגחה. 

 אותיםאין לעבוד עם עגורן כאשר נושבת רוח חזקה, ברקים ובתנאי תאורה שאינם נ 
 

 התחייבות הקבלן )מפעיל העגורן(
אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד לפיו ולפי תקנות הבטיחות 

 בעבודה ועפ"י הוראות כל דין.
 אני מתחייב כי העגורן שאני מבקש להכניס לחצרים של האוניברסיטה עברית:

  והבדיקה בתוקף .נבדק ע"י בודק מוסמך 

 .אביזרי ההרמה נבדקו ע"י בודק מוסמך והבדיקה בתוקף 

 .אני בעל הסמכה להפעלת העגורן ואסתייע באתת מוסמך אם יידרש 

  .אני מודע לסביבת האוניברסיטה ומתחייב לגדר את אזור הסכנה 

 .אני מתחייב להשגיח על העגורן במשך כל זמן העבודה 
 

 _______________________   תאריך: ___________________________שם הקבלן 

 

 חתימה: __________________________

 

 
 

 

 


